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KSZTA£TOWANIE SIÊ OBRZÊDÓW WIÊCEÑ BISKUPA
OD TRADYCJI APOSTOLSKIEJ DO PONTYFIKA£U RZYMSKOGERMAÑSKIEGO (ZARYS HISTORYCZNOLITURGICZNY)
Celem niniejszego opracowania jest przeledzenie w wymiarze historycznodokumentacyjnym ewolucyjnych faz kszta³towania siê struktury obrzêdów
wiêceñ biskupa od III do X wieku. Wybrane granice czasowe wyznaczaj¹ dwa
wa¿ne dla historii liturgii wiêceñ dokumenty ród³owe, a mianowicie: Tradycja
Apostolska Hipolita Rzymskiego i Pontyfika³ rzymskogermañski. Punkt ciê¿koci niniejszego studium spoczywa zatem nie tyle na szczegó³owej analizie samych tekstów obrzêdów, ich wielorakich implikacji pastoralnych i ascetycznych,
ile raczej na zaprezentowaniu procesu kszta³towania siê struktur obrzêdowych
wiêceñ biskupa i ich wp³ywu na rozwój teologii sakramentu wiêceñ.
1. WIÊCENIA BISKUPA W TRADYCJI APOSTOLSKIEJ
Na przestrzeni dziejów ró¿nie patrzono na sakrament wiêceñ. Trudno dok³adnie ustaliæ, od kiedy zarysowuje siê widoczna ró¿nica miêdzy biskupem a prezbiterem. Najstarsz¹, w miarê dok³adn¹ dokumentacjê obrzêdów wiêceñ biskupa podaje Tradycja Apostolska Hipolita Rzymskiego z oko³o 215 roku, która przedstawia trójstopniow¹ hierarchiê duchownych1. Charakterystyczn¹ cech¹ Tradycji
Apostolskiej jest wyrane odró¿nienie biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu od
innych pos³ug. Ordynacja wy¿ej wymienionych pos³ug dokonuje siê poprzez
1

Zagadnienie wiêceñ biskupa w wietle Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego podejmuj¹ miêdzy innymi: J. Lécuyer, Episcopat et presbytérat dans les écrits d Hippolyte de Rome,
Recherches de science religieuse 41(1953), s. 3050; W. Rordorf, Lordination de lévêque selon la
Tradition Apostolique dHippolyte de Rome, Questions liturgiques 55(1974), s. 137150; K. Richter, Zum Ritus der Bischofsordination in der Apostolischen Überlieferung Hippolyts von Rom
und davon abhängigen Schriften, Archiv für Liturgiewissenschaft 17/18(19751976), s. 751.
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na³o¿enie r¹k, co nie jest wymagane przy pozosta³ych pos³ugach. W obrzêdzie
wiêceñ biskupa gest ten spe³nia najpierw biskup g³ówny szafarz, po nim dwaj
inni wspó³szafarze oraz wszyscy obecni biskupi. Zdaniem A. Santantoni rytua³
zawarty w Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego doskonale wyra¿a mistyczn¹ naturê tego gestu: cisza przeznaczona na modlitwê in corde propter discensionem spiritum, biskupi nak³adaj¹cy na elekta swoje rêce oraz s³owa biskupa g³ównego konsekratora, to wszystko tworzy tê sam¹ rzeczywistoæ stwarzaj¹c¹ i uwiêcaj¹c¹2.
Wed³ug opinii B. Botte, ¿adna z póniejszych czy pónoredniowiecznych
formu³ modlitw ordynacji biskupa nie by³a tak poprawna teologicznie i bogata
doktrynalnie, jak ta z Tradycji Apostolskiej Hipolita, poniewa¿ biskup jest ukazany tutaj jako nastêpca Aposto³ów, czyli przedstawia siê go w kluczu sukcesji apostolskiej3. Wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e nak³adanie r¹k na g³owê elekta przez wiêcej
ni¿ jednego biskupa, poniewa¿ zwyczaj ten wskazuje na to, i¿ ordynowany jest
w³¹czany do Kolegium Biskupów4. Ta tradycja Kocio³a, pochodz¹ca z Tradycji
Apostolskiej Hipolita, zostanie usankcjonowana póniej na Soborze w Nicei
w 325 r. (kan. 4)5 i przejêta przez obecn¹ naukê i prawodawstwo Kocio³a6. Istotne wydaje siê równie¿ to, i¿ w wietle wspomnianego dokumentu tylko biskupi,
a nie prezbiterzy, bior¹ udzia³ w na³o¿eniu r¹k7. W ten sposób, jak s³usznie zauwa¿a B. Kleinheyer, zostaje zaakcentowany fakt, ¿e w wiêceniach kolegialnoæ
ordo episcoporum posiada wy¿sz¹ rangê od kolegialnoci, która wi¹¿e poszczególnego biskupa z jego prezbiterium8.
Z analizy Tradycji Apostolskiej Hipolita wynika, i¿ podczas wiêceñ biskupich ma miejsce podwójne na³o¿enie r¹k: pierwsze jest dokonane przez wszystkich biskupów, którzy uczestnicz¹ w wiêceniach, podczas gdy pozostali uczestnicy celebracji modl¹ siê w ciszy; natomiast drugiego na³o¿enia r¹k dokonuje
2 Por. A. Santantoni,

Lordinazione episcopale. Storia e teologia dei riti dellordinazione nelle
antiche liturgie dellOccidente, Roma 1976, s. 33.
3 Por. J. Lécuyer, Épiscopat, w: Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Doctrine et
historie, red. M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, t. IV/1, Paris 1960, kol. 866.
4 Por. J. Nowak, wiêcenia biskupa, Roczniki Teologiczne 49(2002)8, s. 102103.
5 Por. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 29.
6 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Gentium, w: Sobór
Watykañski II, Konstytucje  Dekrety  Deklaracje, Poznañ 2002, nr 22; Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984, kan. 1014.
7 Wed³ug Tradycji Apostolskiej w wiêceniach biskupich tylko cz³onkowie ordo episcoporum
mog¹ w³o¿yæ na kandydata rêce, natomiast kolegium prezbiterów jedynie biernie asystuje przy
wykonywaniu tego obrzêdu  por. Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, I, 1, w: Antologia literatury patrystycznej, opr. M. Michalski, t. I, z. 2, Warszawa 1969, s. 85.
8 Por. B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, w: La liturgia della Chiesa. Manuale di scienza
liturgica, vol. 9: Celebrazioni sacramentali  III: Ordine, Matrimonio, Vita religiosa, Esequie, Benedizioni, Esorcismo, red. B. Kleinheyer, E. von Servus, R. Kaczynski, Torino 1994, s. 48.
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jeden biskup, ten, który na probê zgromadzonych wypowiada s³owa modlitwy
konsekracyjnej. To podwójne na³o¿enie r¹k jest ró¿nie interpretowane przez liturgistów. Powstaje bowiem pytanie, czy chodzi w tym przypadku o dwa odrêbne
od siebie gesty czy te¿ w tym podwójnym na³o¿eniu r¹k nale¿y widzieæ raczej
jeden gest.
M. Paternoster rozpatruje pierwsze na³o¿enie r¹k jako gest epikletyczny, podczas gdy drugie uwa¿a za prawdziwy gest liturgiczny9. W innym swoim opracowaniu ten sam autor stwierdza, i¿ podwójne na³o¿enie r¹k stanowi rezultat nak³adania siê na siebie dwóch ró¿nych schematów obrzêdowych10. Wiêkszoæ badaczy Tradycji Apostolskiej widzi jednak w podwójnym na³o¿eniu r¹k jedno dzia³anie
obrzêdowe, które rozwija siê w dwóch momentach. Tym, co ³¹czy pierwsze i drugie na³o¿enie r¹k w integraln¹ ca³oæ jest wymiar epikletyczny11. Na³o¿enie r¹k
przez biskupów asystuj¹cych jest ju¿ samo w sobie gestem proby o Ducha wiêtego. Ca³a wspólnota prosi o Ducha, modl¹c siê w ciszy, a biskup konsekrator
w imieniu wspólnoty eklezjalnej prosi o Ducha, który w³ada i kieruje (Spiritus
principalis) dla elekta, wypowiadaj¹c s³owa modlitwy konsekracyjnej12.
W ordynacji biskupa, jak¹ opisuje Tradycja Apostolska, mo¿na wyodrêbniæ
dwie fazy: 1) wybór kandydata przez ca³y lud, og³oszenie wyniku wyboru, akceptacja ludu bior¹cego udzia³ w wyborze, a przede wszystkim s¹siednich biskupów,
którzy przybyli na ordynacjê; 2) w³aciwy obrzêd wiêcenia, obejmuj¹cy: gest
na³o¿enia r¹k, modlitwê, poca³unek pokoju i Eucharystiê13. Po dokonaniu ordynacji wszyscy obecni biskupi pozdrawiali nowo ordynowanego poca³unkiem.
Obrzêd ordynacji koñczy³a Eucharystia, któr¹ nowy biskup celebrowa³ we wspólnocie, wraz ze swoim prezbiterium i diakonami14. W Tradycji Apostolskiej nie ma
¿adnej wzmianki na temat Liturgii S³owa przed wiêceniami15. Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ obrzêdy wiêceñ biskupa, jakie zawiera Tradycja Apostolska,

9 Por. M. Paternoster, Limposizione delle mani nella chiesa primitiva. Rassegna delle testimonianze bibliche, patristiche e liturgiche fino al secolo quinto. Tentativo di ricerche dellantica tradizione liturgica in ordine al conferimento del ministero in connessione con il gesto dellimposizione
delle mani, Roma 1977, s. 56.
10 Por. M. Paternoster, Il ministero nella Traditio apostolica di Ippolito e nelle costituzioni
ecclesiastiche della chiesa antica, Teologia del Sacerdozio, t. XI: El ministero en los primeros siglos, Burgos 1979, s. 99101.
11 Por. A. Santantoni, Lordinazione episcopale, dz. cyt., s. 30; G. Cavalli, Limposizione delle
mani nella tradizione della Chiesa Latina. Un rito che qualifica il sacramento, Roma 1999, s. 60;
R. Arnau, Orden y Ministerios, Madrid 2005, s. 9394.
12 Por. R. Arnau, dz. cyt., s. 94.
13 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. III: Sakramenty. Sakramentalia. B³ogos³awieñstwa, Poznañ
1992, s. 160161.
14 Por. Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, I, 1, dz. cyt., s. 86.
15 Por. B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, dz. cyt., s. 52.
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charakteryzuj¹ siê prostot¹ i klarownoci¹ w swej strukturze16. Dopiero nastêpne
wieki zaczê³y poszerzaæ te obrzêdy o drugorzêdne elementy celebracyjne, które
z czasem sta³y siê tak liczne, ¿e trudno by³o rozpoznaæ to, co nale¿a³o do samej
istoty obrzêdów wiêceñ.
2. NA£O¯ENIE EWANGELIARZA W LITURGII WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ
WIÊCEÑ BISKUPICH

Je¿eli chodzi o kszta³towanie siê pozosta³ych elementów obrzêdów wiêceñ
biskupa w tym okresie, nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na nak³adanie Ewangeliarza na g³owê przyjmuj¹cego biskupstwo, o którym wspominaj¹ po raz pierwszy Konstytucje Apostolskie17. Ten ostatni dokument to pismo zachodniosyryjskie z oko³o 380 roku, szczególnie wa¿ne z punktu widzenia studium liturgii wiêceñ na Wschodzie, gdy¿ stanowi ono ród³o bezporednie dla ró¿nych rytua³ów
zarówno antiocheñskich, jak i aleksandryjskich18. W wietle Konstytucji Apostolskich, dwaj diakoni trzymaj¹ Ewangeliarz nad g³ow¹ kandydata do biskupstwa
podczas ca³ej modlitwy konsekracyjnej19. Ryt ten spotykamy nastêpnie w po³udniowej Galii oko³o 480 roku20. Pojawia siê w Statuta Ecclesiae Antiqua, które
zajmuj¹ szczególne miejsce wród dokumentów na temat ¿ycia Kocio³a galijskorzymskiego V wieku. Jednak¿e, w porównaniu z Konstytucjami Apostolskimi, ten ostatni dokument zawiera wa¿n¹ innowacjê. Ksiêgê Ewangelii nak³adaj¹
na g³owê elekta nie dwaj diakoni, lecz dwaj biskupi (kan. 90)21.
Nie ma zgodnoci w opiniach liturgistów, co do pochodzenia tego rytu. Na
pewno nie narodzi³ siê w Galii. Zdaniem B. Botte, Statuta Ecclesia Antiqua mog³y zaczerpn¹æ go z dwóch alternatywnych róde³: z Konstytucji Apostolskich lub
z praktyki rzymskiej22. Z kolei A. Santantoni wyklucza pochodzenie rzymskie
tego rytu ze wzglêdu na brak dowodów i dochodzi do wniosku, i¿ jest mo¿liwe, ¿e
te dwie ró¿ne tradycje ³aciñskie: rzymska i galijska zaczerpnê³y ten ryt, ka¿da na
16 Por. J. Stefañski, Die römischen Ordinationsriten von 1968 und 1990. Eine geschichtlichliturgische Studie, w: Manifestatio Ecclesiae. Studien zu Pontifikale und bischöflicher Liturgie,
red. W. Haunerland, O. Mittermeier, M. Stelle, W. Steck, Regensburg 2004, s. 131.
17 Por. J. Lécuyer, Le sacrement de lordination. Recherche historique et théologique, Paris
1983, s. 97.
18 Por. P. Jounel, Le Ordinazioni, w: La Chiesa in preghiera, t. III: I sacramenti, red. A.G. Martimort, Brescia 2002, s. 165.
19 Por. Constitutiones Apostolorum, VIII: 4, 6, w: Synodi et collectiones legum, t. II, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 221*.
20 Por. Ch. Munier, Les Statuta Ecclesiae Antiqua, Editio Etudes critiques, Paris 1960, kan. 90.
21 Por. A. Lameri, La Traditio Instrumentorum e delle insegne nei riti di ordinazione. Studio
storicoliturgico, Roma 1998, s. 43.
22 Por. B. Botte, Le rituel dordination des Statuta Ecclesiae Antiqua, Recherches de théologie
ancienne et médiévale 11(1939), s. 231233.
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w³asn¹ rêkê i niezale¿nie od siebie, z wielkiej tradycji wschodniej23. Natomiast
w Rzymie praktyka nak³adania Ewangeliarza powiadczona jest w VI wieku. Zwyczaj ten pocz¹tkowo zarezerwowany by³ dla obrzêdu konsekracji Biskupa Rzymu. Taka sytuacja trwa³a do X wieku. Dopiero w Ordo romanus XXXV pojawia
siê praktyka nak³adania Ewangelii w czasie wszystkich wiêceñ biskupich24.
3. STRUKTURA WIÊCEÑ BISKUPICH W LITURGII RZYMSKIEJ WCZESNEGO
REDNIOWIECZA W WIETLE SAKRAMENTARZY I ORDINES ROMANI
Po ukazaniu siê Tradycji Apostolskiej, a¿ do VI wieku panuje cisza, je¿eli
chodzi o ród³a, które opisywa³yby, jak wygl¹da³a liturgia wiêceñ biskupich.
Dopiero kompilacja z drugiej po³owy VI wieku (550590), czyli Sakramentarz
z Werony, dostarcza kompletnego formularza rytu ordynacji biskupa25. Formu³y
modlitewne w nim zawarte pochodz¹ na pewno z epoki wczeniejszej, prawdopodobnie z po³owy V wieku26. Zostan¹ one nastêpnie przejête przez Sakramentarz
Gregoriañski27, który bêdzie jeszcze przez d³ugi czas podstawowym wyznacznikiem dla sprawowania liturgii papieskiej. Jak s³usznie zauwa¿a P. Jounel, aby
przedstawiæ pe³n¹ panoramê liturgii wiêceñ biskupich, sprawowanej wed³ug rytua³u rzymskiego od VI do VIII wieku, oprócz wspomnianych dwóch sakramentarzy, podaj¹cych teksty modlitw wypowiadanych przez biskupa konsekratora,
nale¿y uwzglêdniæ jeszcze tzw. Ordines romani, czyli ksiêgi opisuj¹ce ryty28. Na
podstawie analizy wymienionych róde³ liturgicznych, B. Kleinheyer wyodrêbnia nastêpuj¹ce elementy w celebracji wiêceñ biskupa tego okresu: 1) przygotowanie dalsze do celebracji wiêceñ; 2) Eucharystia z okazji wiêceñ; 3) modlitwa
wspólnoty w ramach przygotowania bezporedniego; 4) ryt centralny; 5) niektóre
pozosta³e ryty29.
23

Por. A. Santantoni, Lordinazione episcopale, dz. cyt., s. 139. Obrzêd na³o¿enia Ewangeliarza na g³owê elekta by³ stosowany w wiêceniach biskupich w rytach wschodnich pocz¹wszy od
IV wieku  por. S. Virgulin, Ministeri e ordinazione in oriente, w: Studia Anselmiana 92: Il ministero ordinato nel dialogo ecumenico. Atti del VII Convegno di teologia sacramentaria 2224 Novembre 1984, red. G. Farnedi, P. Rouillard, Roma 1985, s. 135136.
24 Por. Ordo XXXV A, nr 8, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani du Haut Moyen Age, t. IV:
Les Textes (suite) (Ordines XXXVXLIX), Leuven 1985, s. 74: duo episcopi nitentes aevangelia
tenent super verticem eius; Ordo XXXV B, nr 24, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz.
cyt., s. 105. Na ten temat por. tak¿e: A. Santantoni, Lordinazione episcopale, dz. cyt., s. 138140.
25 Por. L.C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV/80),
Roma 1956, nr 942947 (consecratio episcoporum) [dalej: Ve ].
26 Por. A. Santantoni, Lordinazione episcopale, dz. cyt., s. 50.
27 Por. J. Deshusses, Le Sacramentaire Grégorien. Ses principales formes daprès les plus
anciens manuscripts, Fribourg 1971, nr 2126 (benedictio episcoporum) [dalej: GrH].
28 Por. P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 174.
29 Por. B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, dz. cyt., s. 53.
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W wietle wspomnianych dokumentów, w Rzymie tej epoki istniej¹ dwa
w znacznym stopniu ró¿ni¹ce siê w szczegó³ach ryty wiêceñ: pierwszy, to obrzêd wiêceñ Biskupa Rzymu przez biskupów podmiejskich, za drugi, to wiêcenia kandydata na biskupa z centralnej Italii. Te ostatnie wiêcenia s¹ prerogatyw¹
papie¿a, który pe³ni funkcjê metropolity dla biskupów tego terytorium. Ordines
romani XLA i XLB zawieraj¹ opis udzielenia wiêceñ biskupich papie¿owi, natomiast Ordines romani XXXIV (nr 1445)30, XXXV (nr 3874)31, XXXVI
(nr 2939)32 opisuj¹ te drugie wiêcenia33.
wiêcenia Biskupa Rzymu maj¹ miejsce w bazylice w. Piotra34. Po litanii,
biskup Albano odmawia pierwsz¹ oracjê (kolekta Adesto)35, potem biskup Porto
drug¹ (Propitiare)36. Nastêpnie przynosi siê Ewangelie, które s¹ otwarte, a dwaj
diakoni trzymaj¹ je nad g³ow¹ elekta. Biskup Ostii odmawia modlitwê konsekracyjn¹. Po wiêceniach archidiakon nak³ada paliusz nowemu papie¿owi. Ten ostatni
podchodzi do tronu, przekazuje znak pokoju wszystkim biskupom, a nastêpnie
intonuje hymn Gloria in excelsis Deo37.
wiêcenia biskupie kandydatów pochodz¹cych spoza Rzymu s¹ poprzedzone odpowiednim przygotowaniem dalszym. Ju¿ w pi¹tek przybywaj¹ do Rzymu
delegaci diecezji wraz ze swoim kandydatem, który potwierdza przed archidiakonem, ¿e nie jest zwi¹zany ¿adn¹ przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ przyjêcie przez
niego wiêceñ. Archidiakon informuje papie¿a o z³o¿onej przysiêdze. Nastêpnego dnia delegaci przedstawiaj¹ papie¿owi i zgromadzonemu klerowi probê
o udzielenie wiêceñ wybranemu przez nich kandydatowi, który zostaje poddany
przes³uchaniu38. Egzamin ma na celu ustalenie, jak¹ pos³ugê kocieln¹ pe³ni³ do
tej pory kandydat oraz jak przedstawia siê jego sytuacja rodzinna. Przes³uchanie
30 Por. M. Andrieu, Les Ordines Romani du Haut Moyen Age, t. III: Textes (suite) (Ordines
XIV  XXXIV), Louvain 1974, s. 606613.
31 Por. M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 4046.
32 Por. tam¿e, s. 200202.
33 Na ten temat por. tak¿e: P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 178.
34 Por. Ordo XXXVI, nr 41, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 203:
Egrediturque cum eo universus clerus vel populus ad basilicam sancti Petri.
35 Por. Ordo XL B, nr 3, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 307; Ordo XL
A, nr 3, w: tam¿e, s. 303.
36 Por. Ordo XL B, nr 4, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 307; Ordo XL
A, nr 3, w: tam¿e, s. 303.
37 Por. Ordo XL A, nr 8, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 305: De inde
ascendit ad sedem et dat pacem omnibus sacerdotibus et dicit Gloria in excelsis Deo. Natomiast
w Ordo XL B gremium osób, którym nowy papie¿ przekazuje znak pokoju, zostaje poszerzone
o diakonów  por. M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 308:  et dat pacem omnibus sacerdotibus «et diaconibus» . Powy¿sze obrzêdy wiêceñ szczegó³owo omawiaj¹ w swoich
publikacjach miêdzy innymi: P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 178; A. Lameri, dz. cyt., s. 7879.
38 Por. Ordo XXXIV, nr 22, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 608609.
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obejmuje równie¿ pytania na temat ewentualnych negocjacji odnonie do wyboru
kandydata do pos³ugi episkopatu oraz zawiera pytanie o kanon ksi¹g biblijnych
czytanych w liturgii jego Kocio³a lokalnego39. Biskup Rzymu udziela nastêpnie
rozporz¹dzenia co do przysz³ych obowi¹zków zwi¹zanych z urzêdem pasterskim
biskupa, odsy³aj¹c zreszt¹ kandydata do spisanych dyrektyw, które zostan¹ mu
przekazane w dniu konsekracji40.
Dniem wiêceñ biskupich jest niedziela41. Ordynacja odbywa siê w oratorium
monastyru w. Marcina i dokonuje jej osobicie sam papie¿, w asycie biskupów,
prezbiterów i innych sprawuj¹cych pos³ugi. Na pocz¹tku Mszy nie piewa siê
Kyrie42. W odró¿nieniu od wiêceñ papie¿a, obrzêd konsekracji kandydata spoza
Rzymu ma miejsce pomiêdzy gradua³em a wersetem alellujatycznym43. Podczas
gradua³u archidiakon udaje siê wraz z akolitami i subdiakonami do secretarium,
aby tam ubraæ elekta w dalmatykê i w ornat oraz na³o¿yæ mu sanda³y. Nastêpnie
zostaje on przez nich wprowadzony do kocio³a i papie¿ przedstawia go ludowi,
po czym zaprasza zgromadzenie do modlitwy44. Schola intonuje litaniê, w czasie
której biskup Rzymu wraz z kap³anami i elektem le¿¹ krzy¿em przed o³tarzem45.
Po modlitwie, która zamyka litaniê, rozpoczyna siê ryt centralny, czyli na³o¿enie r¹k i modlitwa konsekracyjna. Ordines romani rzadko mówi¹ wyranie
o na³o¿eniu r¹k, co potwierdzaj¹ tak¿e inne dokumenty tej epoki46. Wedle postanowieñ Soboru w Nicei, minimum trzech biskupów powinno na³o¿yæ rêce na elekta
podczas wiêceñ biskupich (kan. 4)47. Owo minimum praktyki Kocio³a staro¿ytnego przekszta³ci³o siê we wczesnym redniowieczu w maximum, czego potwierdzenie mo¿na znaleæ, dokonuj¹c analizy rytu wiêceñ biskupich papie¿a w Ordines romani XLA i XLB. Nawet gdy jest obecnych wiêcej biskupów, to na papie¿a
39 Por. Ordo XXXIV, nr 27, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 610:
Iterum domnus apostolicus interrogat eum: Quales codices in ecclesia tua leguntur? Resp.: Octatheucum, regnorum, prophetarum, actuum apostolorum, evangelium et apostolum; por. tak¿e Ordo
XXXVB, nr 6, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 100.
40 Por. B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, dz. cyt., s. 54.
41 Por. Ordo XXXIV, nr 32, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 611.
42 Por. Ordo XXXVB, nr 10, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. IV, dz. cyt., s. 101:
Finito introitu, non dicatur Kyrie, sed Gloria in excelsis.
43 Por. Ordo XXXIV, nr 3743, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 612613;
por. tak¿e B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, dz. cyt., s. 55.
44 Por. Ordo XXXIV, nr 38, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 612.
45 Por. Ordo XXXIV, nr 39, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani , t. III, dz. cyt., s. 612613:
Deinde scola incipit Kyrieleison, cum laetania, prostrato domno apostolico cum sacerdotibus et
ipso electo in terra ante altare. Na ten temat por. tak¿e P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 178.
46 Jak trafnie spostrzega B. Nadolski, Ordo XXXIV nie mówi o na³o¿eniu r¹k, chocia¿ zdaniem badaczy nale¿y to zak³adaæ  por. ten¿e, Liturgika, t. III, dz. cyt., s. 163.
47 Por. P. de Puniet, Consécration épiscopale, w: Dictionnaire darchéologie chrétienne et de
liturgie, red: F. Cabrol, H. Leclercq, t. III/2, Paris 1948, s. 2586.
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nak³ada swoje rêce i tak tylko trzech sporód nich, a mianowicie biskupi: Albano,
Porto i Ostii48.
Je¿eli chodzi o proces formowania siê modlitwy konsekracyjnej, mo¿na wyodrêbniæ trzy jej wersje: Ve 947, GeV 769/71 oraz GrH 23, które  wed³ug zgodnej opinii badaczy  powsta³y najpóniej w po³owie V wieku i stanowi¹ rdzeñ
rzymskiej liturgii wiêceñ biskupich wczesnego redniowiecza. Zdaniem B. Kleinheyera, analiza tekstów tych modlitw prowadzi do wniosku, i¿ na nich opiera
siê bardzo jednolita koncepcja teologii pos³ug tego okresu, zwi¹zanych z sakramentem wiêceñ, co przejawia siê miêdzy innymi w odniesieniach do figur starotestamentalnych49. Formu³a modlitewna ordynacji biskupa, która oko³o X wieku
przybiera postaci galijskiej prefacji piewanej50, k³adzie przede wszystkim nacisk
na majestat najwy¿szego kap³ana poprzez analogiê do typologii kap³añstwa Aarona
oraz akcentuje autorytet w³adzy nad ludem, odwo³uj¹c siê do wzoru Moj¿esza51.
Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej, papie¿ przekazuje znak pokoju
nowo ordynowanemu, który w swoim czasie idzie przekazaæ go pozosta³ym biskupom i prezbiterom. Nastêpnie Biskup Rzymu ka¿e mu usi¹æ w pierwszym
rzêdzie biskupów. Kolejnym elementem obrzêdów wiêceñ jest przekazanie formaty, to znaczy specjalnego dyrektorium, które zawiera wskazówki potrzebne do
wype³niania misji pasterskiej wród owczarni powierzonej nowemu biskupowi.
Nastêpnie, nowo ordynowany otrzymuje od papie¿a wiêt¹ Eucharystiê. Czêæ
konsekrowanego chleba spo¿ywa na o³tarzu, a resztê, czyli tzw. rezerwê zatrzymuje, aby móc przyjmowaæ Komuniê wiêt¹ przez najbli¿sze 40 dni52. Na polecenie papie¿a udziela on potem Komunii wiêtej ca³emu ludowi53.
4. OBRZÊDY WIÊCEÑ BISKUPICH W PONTYFIKALE RZYMSKOGERMAÑSKIM
Kamieniem milowym, wêz³em o donios³ym znaczeniu w rozwoju obrzêdów
wiêceñ poza Rzymem, jest Pontyfika³ rzymskogermañski, opracowany w scrip48Ta norma wywar³a swój wp³yw na strukturê wiêceñ prezbiteratu. Pod koniec omawianej
epoki w Rzymie wchodzi w ¿ycie praktyka, aby po konsekratorze dwóch kardyna³ów prezbiterów
na³o¿y³o swoje rêce na kandydata, czyli nie wszyscy obecni prezbiterzy  por. B. Kleinheyer, Ordinazioni e ministeri, dz. cyt., s. 5758.
49 Por. tam¿e, s. 5859.
50 Por. P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 174.
51 Por. J. Stefañski, Kalendarium prac nad pierwszym i drugim wydaniem typicznym Pontyfika³u rzymskiego De Ordinatione z 1968 i 1990 roku, Roczniki Teologiczne 49(2002)8, s. 68.
52 Por. Ordo XXXIV, nr 44, w: M. Andrieu, Les Ordines Romani du Haut Moyen Age, t. III, dz.
cyt., s. 613: Dum vero venerit ad communicandum, domnus apostolicus porrigit ei formatam atque
sacram oblationem et, eam suscipiens, ipse episcopus ex ea communicat super altare et caeterum ex
ea sibi reservat ad communicandum usque ad dies quadraginta.
53 Por. tam¿e, nr 45: Et postmodum ex praecepto domni apostolici communicat omnem populum. Na ten temat por. tak¿e P. Jounel, Le Ordinazioni, dz. cyt., s. 179.
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torium w. Albano z Magonza pomiêdzy 950 a 961/63 rokiem54. Z jednej strony,
stanowi on punkt dojcia w jakiej ewolucji tekstów liturgicznych, w którym ³¹cz¹ siê ze sob¹ Ordines romani dwóch kolekcji, mieszane rytua³y rzymskofrankoñskie oraz kolekcje dydaktyczne, a z drugiej, pozostaje punktem wyjcia, z którego po jego migracji do Rzymu rozwinê³y siê nastêpne pontyfika³y. Dzie³o to
nale¿y uznaæ za wiadectwo liturgii, któr¹ uwa¿a siê za rzymsk¹ na pó³noc od
Alp, a która w rezultacie stanowi splot i osmozê liturgii importowanej z Rzymu
po 700 roku oraz tradycji galijskich, frankoñskich i germañskich55.
Obrzêdy wiêceñ biskupa w tym pontyfikale poprzedzone s¹ przepisami prawnymi pochodz¹cymi z kanonów soborowych. wiêcenia rozpoczynaj¹ siê po piewie antyfony na wejcie, hymnu Gloria i odmówieniu oracji. Elekt, ubrany w albê,
stu³ê, cingulum i kapê56, zostaje wprowadzony przed o³tarz przez dwóch biskupów, gdzie nastêpuje Incipit examinatio in ordinatione episcopi secundum Gallos57. Kandydat na biskupa zostaje ponownie zaprowadzony do zakrystii, gdzie zak³ada sanda³y, wdziewa rêkawiczki i nak³ada dalmatykê. Tym czynnociom towarzysz¹ odpowiednie modlitwy58. W tym czasie w kociele czyta siê lekcjê z 1Tm
3,17 oraz piewa gradua³ i tractus. Potem elekt jest przyprowadzany do g³ównego konsekratora, który zwraca siê do ludu ze s³owami napomnienia. Po tym nastêpuje piew litanii, a po nim modlitwa konsekracyjna, któr¹ przerywa siê w po³owie w celu namaszczenia g³owy elekta59. Po zakoñczeniu modlitwy, konsekrator
przystêpuje do namaszczenia r¹k60 i kciuka nowo ordynowanego61, a nastêpnie
ma miejsce ryt b³ogos³awieñstwa i przekazania piercienia62 i pastora³u63. Po tych
obrzêdach odczytuje siê Ewangeliê i przechodzi do celebracji eucharystycznej,
na zakoñczenie której przekazuje siê nowemu biskupowi wspomnian¹ formatê
i chleb konsekrowany, aby móg³ spo¿ywaæ Cia³o Pañskie przez kolejne 40 dni64.
W strukturze Pontyfika³u rzymskogermañskiego pojawia siê pewna nowoæ,
istotna z punktu widzenia teologii sakramentu wiêceñ. wiêcenia biskupie, prezbiteratu i diakonatu nie stanowi¹ ju¿ razem ca³oci. wiêcenia zaczynaj¹ siê od
tonsury, a szczytem ich jest prezbiterat. Biskupstwo zostaje od nich od³¹czone
54

Por. Pontificale romanogermanico, w: Studi e Testi, t. II, wyd. C. Vogel, Città del Vaticano
1963 [dalej: PRG].
55 Por. A. Lameri, dz. cyt., s. 8182.
56 Por. PRG LXIII, nr 10.
57 Por. PRG LXIII, nr 1216.
58 Por. PRG LXIII, nr 2426.
59 Por. PRG LXIII, nr 35.
60 Por. PRG LXIII, nr 36.
61 Por. PRG LXIII, nr 37.
62 Por. PRG LXIII, nr 3845.
63 Por. PRG LXIII, nr 4143.
64 Por. PRG LXIII, nr 58.
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i pojawia siê obok koronacji króla lub cesarza, poniewa¿ biskup (jako nastêpca
Aposto³ów) sta³ siê panem feudalnym. Obrzêd galijski wiêceñ biskupich, najpe³niej zaprezentowany w tym w³anie pontyfikale, stanie siê z czasem, po nieznacznych modyfikacjach wprowadzonych przez Pontyfika³ Duranda, punktem wyjcia w procesie redakcji potrydenckiego Pontyfika³u z 1596 roku, wydanego przez
Urbana VIII.
PODSUMOWANIE
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nad kszta³towaniem siê struktury wiêceñ
biskupich w pierwszym tysi¹cleciu, dochodzi siê do wniosku, i¿ zarówno sam
schemat wiêceñ biskupich, jak i formu³a modlitwy konsekracyjnej, zawarta w Tradycji Apostolskiej posiadaj¹ wyj¹tkowy walor teologicznoeklezjologiczny, gdy¿
ukazuj¹ figurê biskupa w kluczu sukcesji apostolskiej oraz uwypuklaj¹ sakramentalny i kolegialny charakter episkopatu. Dopiero w nastêpnych wiekach do
tej stosunkowo prostej i klarownej struktury zaczêto w sposób progresywny wprowadzaæ drugorzêdne elementy celebracyjne, które doprowadzi³y do wizualnego
ubogacenia obrzêdów konsekracji biskupiej, a wiele z nich pozosta³o do dnia dzisiejszego w strukturze ordynacji cz³onków ordo episcoporum (np. namaszczenie g³owy, na³o¿enie piercienia, podanie pastora³u).
Warto zauwa¿yæ, ¿e proces rozszerzania obrzêdów wiêceñ biskupich o nowe
elementy rytualne i tekstowe cile wi¹¿e siê w tym przypadku z nowym spojrzeniem teologów epoki redniowiecza na kwestiê sakramentalnoci episkopatu
i z lansowanym w tym okresie modelem biskupa  ksiêcia imperialnego. W tym
kontekcie nie mo¿na pomin¹æ faktu, i¿ na ewolucjê obrzêdów wiêceñ biskupich
wywar³a znacz¹cy wp³yw dominuj¹ca w redniowiecznej sakramentologii koncepcja równoci pomiêdzy prezbiterem a biskupem na p³aszczynie sakramentalnoontologicznej, która sprowadza³a siê do tego, ¿e ró¿nicy pomiêdzy jednym a drugim upatrywano w³aciwie tylko na poziomie jurysdykcyjnym, czyli zawê¿ano j¹
do kategorii godnoci. Konsekwencj¹ powy¿szej tezy podwa¿aj¹cej charakter
sakramentalny episkopatu sta³o siê rozbicie trójstopniowoci sakramentu wiêceñ, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w kodeksach liturgicznych i w praktyce
Kocio³a. Trzeba bêdzie poczekaæ kilka wieków, a¿ do pontyfikatu Piusa XII,
który w Konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis (1947 r.), definiuj¹c co
nale¿y do istoty sakramentu wiêceñ, na nowo po³¹czy ze sob¹ trzy stopnie wiêceñ (diakonat, prezbiterat i biskupstwo), przyznaj¹c tym samym na p³aszczynie
teologicznej sakramentalny walor biskupstwu.
W analizowanych redniowiecznych dokumentach liturgicznych, reguluj¹cych kwestie zwi¹zane z celebracj¹ wiêceñ biskupich, nale¿y dostrzec równie¿
wyrane analogie z kontekstem historycznokulturowym, w jakim dokonywa³a
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siê ewolucja struktur obrzêdowych. W z³o¿onej genezie wprowadzenia do liturgii
wiêceñ biskupich rytu b³ogos³awieñstw i przekazania insygniów (pastora³u i piercienia), bêd¹cych symbolem w³adzy eklezjalnej i mistycznej relacji oblubieñczej, jaka konstytuuje siê pomiêdzy biskupem a Kocio³em, powinno siê uwzglêdniæ tak¿e istnienie podobnych obrzêdów w stosunkach feudalnych badanej epoki
(inwestytura).
DEVELOPMENT OF THE CEREMONY OF THE ORDINATION OF A BISHOP
FROM APOSTOLIC TRADITION TO THE ROMANO  GERMAN PONTIFICAL
(A HISTORIC  LITURGICAL LAYOUT)
Summary
The article presents the history of formation of the ceremony of the ordination of a bishop
during the period of time from III to X century. The Apostolic Tradition shows the ceremony of
bishop sacramental orders in a light and relatively simple structure, in which is clearly isolated that,
what belongs to its main point (prayer of ordination, laying on of hands).
In the later Middle Ages liturgical codes are appearing secondary celebration elements (for
example: solemnly of elects head). Their excessive development, in a consequence, leads to abscurity of that, what constituted a fundamental core in a structure of the ordination of a bishop.
Keywords: bishop, sacramental orders, liturgy, laying on of hands, prayer of ordination
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